Proposta pelo Eleito da CDU na Assembleia de Freguesia do Areeiro, Lisboa
MOÇÃO
Estações de bicicletas Gira.
Considerando:

1. Que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem vindo a celebrar anualmente a “Semana da
Mobilidade” na cidade de Lisboa;

2. Que o serviço operado pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa,
E.M.S.A. sob o título de “Gira - Bicicletas de Lisboa” é uma das bandeiras da política de
“mobilidade urbana sustentável” que a CML voltou a apresentar na Semana da mobilidade de
2018;

3. Que na freguesia do Areeiro estão, à presente data, instaladas sete Estações de bicicletas
Gira (Alameda-Alm. Reis, IST porta Norte, IST-Av. Rovisco Pais, Pç. Londres, R. Arco Cego,
Fórum Lisboa e Av. Paris);

4. Que existem quatro Estações de bicicletas Gira situadas em quarteirões que, não estando
dentro do território da freguesia do Areeiro, são contíguos às fronteiras Oeste e Norte desta
freguesia, e por isso acabam por servir também a nossa freguesia;

5. Que nos territórios contíguos às fronteiras Leste e Sul da freguesia do Areeiro, já dentro das
freguesias vizinhas, não existem Estações Gira;

6. Que a distribuição das referidas Estações serve a metade Oeste da freguesia do Areeiro e
deixa desguarnecida a metade Leste da mesma;

7. Que as zonas das Olaias e Casal Vistoso possuem uma significativa população residente
apta a usar o serviço Gira;

8. Que as zonas das Olaias e Casal Vistoso merecem beneficiar da mesma “mobilidade urbana
sustentável” que é oferecida ao resto da Freguesia;

9. Que a Estação Gira sita na Av. Paris, devido à actual disposição dos seus ancoradouros
dentro da faixa asfaltada, parece representar perigo para os ciclistas-utentes daquele serviço;

10. Que a Estação Gira sita na Pç. Londres se encontra instalada no passeio fronteiro à porta da
capela mortuária, na proximidade desta e tal poderá constituir fonte de agitação inconforme
o recato próprio deste tipo de locais;
Atento ao atrás exposto, o eleito da CDU propõe que a Assembleia de Freguesia do Areeiro
reunida a 27/09/2018 delibere:

I.

Solicitar à Junta de Freguesia do Areeiro (JFA) que demande formalmente junto
da CML a instalação de uma estação do serviço Gira na área do Casal Vistoso e
outra na área das Olaias, em locais apropriados a definir pelos serviços técnicos da
CML;

II. Solicitar à JFA que demande formalmente à CML a ponderação da segurança
da Estação Gira da Av. Paris e a eventual adição de elementos de mobiliário urbano,
de re-desenho do passeio ou a relocalização da Estação por forma a reduzir a
exposição dos ciclistas-utentes ao tráfego rodoviário;

III. Solicitar à JFA que demande formalmente à CML a transferência da Estação sita
na Pç. Londres para o lado Sul do passeio envolvente da Igreja, para a proximidade
da escada de acesso ao parque de estacionamento subterrâneo.
Lisboa, 24/09/2018

